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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

El Dokuma

MODÜLÜN ADI

Ehram Dokuma

MODÜLÜN TANIMI

Ehram dokumadan yünün hazırlanması, ipliklerinhazırlanması,
ehram nakıĢlarının dökülmesi, ipliklerinrenklendirilmesi uygulamalarını kapsayan bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

Ehram dokumaya hazırlık modülünü baĢarmıĢ olmak

YETERLĠLĠK

Ehram dokumak

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Genel Amaç
Bu modül ile ehram dokuma hakkında bilgi sahibi olacaksınız
ve istediğiniz ehram nakıĢını uygulayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Ehram dokuma ve dokumalar arasındaki farkı ve dokuma
hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.
2. Yünün hazırlanması dokumanın yapımı ve kullanılan nakıĢlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ve temiz ortam
Donanım:Tezgâh, çözgü ipleri, atkı ipleri, çözgü sehpası görsel basılı kaynaklar, makas, cetvel, milimetrik kâğıt, boya kalemi, kalem, nakıĢ resimleri vb.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġhram; Arapça bir isim olup haremden gelir. Kadınların örtündüğü örtü veya hacıların
Kâbe‟yi tavaf için Mekke'de örtünmeye mecbur oldukları dikiĢsiz bürgüye denir. Erzurum
halkı arasında ihram, "ehram" olarak kullanılır. Ehram Erzurum'da yaĢlı kadınların, köylerde
ise bütün kadınların sokak giysisi idi. Bugün bazı yaĢlı kadınlar dıĢında, ehramı sokak giysisi
olarak kullanan kadın sayısı çok sınırlıdır.
Ehram; ayakçaklarla sağlanan, hareket ve gücüler yardımıyla açılan, çözgüler arasından mekik atılarak dokunduğu için mekikli dokumalar grubu içinde yer almaktadır.
Bu modül sonunda, edineceğiniz bilgi ve beceriler ile el sanatları alanında ehram dokuma yapmak için gerekli olan hazırlıkları ve araç gereçleri tanımanız sizler için çok yararlı
olacaktır. Bu modülün amacı ehram dokuma alanında yapılacak çalıĢmaların istenilen kalite
ve özelliklere sahip olarak gelecek yıllara taĢımaktır. Bunun için ehram dokumanın nasıl
yapıldığı, nakıĢ çeĢitlerinin neler olduğu hangi nakıĢta hangi renklerin uygulandığını öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyetle ehram dokumahakkında genelbilgi sahibi olacaksınız.

ARAġTIRMA


Çevrenizde bulunan ehram atölyelerini geziniz ve ehram örücülüğü yapan
kiĢilerle görüĢme yapınız.



Elde edeceğiniz bilgileri sınıfla paylaĢınız

1.EHRAM
Ehram yünden dokunan, nakıĢlı dıĢ giysi, baĢtan ayaklara kadar inen ve gözler açıkta
kalacak Ģekilde el yardımıyla yüze bürüklenenkadın boy örtüsüdür. Eskiden yaĢlı kadınlar
tarafından kullanılan bu örtü günümüzde kullanılmadığından imalatı durdurulmaya baĢlamıĢ
fakat kullanıĢı yönünden sağlıklı bir kumaĢ türü olduğundan günümüze uyarlanarak yeni
tasarımlarda kıyafetler üretiminde değerlendirmeye baĢlanılmıĢtır.
Ehram dokumacılığında kullanılan ipler (teller) in büküm iĢlemi(eğirme) herhangi bir
makinekullanılmadan yapılmaktaydı. Böyle olunca buiĢ hanımlara düĢmekteydi. "Kimi ev
hanımı boĢ zamanlarını değerlendirmek, elharçlığını çıkarmak, dolayısıyla aile bütçesine
katkıda bulunmak amacı ileyün satın alır, bu yünü evinde yıkar, iplere sererek kurutur, özel
yün çubuğu ile çırpar, yün tarağında tarar, teĢi ile büker, iplik yapar vegötürür culfalara satardı.
Ehramlar elle büküldüğü için incelik ve kalınlıklan büken (eğiren)kiĢiye göre değiĢmekteydi. Ehramlık iplerde büküm ne kadar ince gerçekleĢtirilirse o kadar kıymetli olurdu.
Culfalar da buna göre iplere kıymet biçerlerdi. Ehramınbükümüne göre değeri arttığı ve iyi
bükülen ip dokumadagüzel durduğu içinçoğunlukla ipleri ehramı dokutan kiĢi bükerdi. Bu
yüzdenipi büken kiĢi büküm iĢlemine özen gösterirdi. O zamanlarda mahallearalarında, kapı
önlerinde elinde teĢi ile ip büken hanımlaraçokça rastlanırdı. Culfada iplik tartısı, tarihi akıĢa
ve geleneğe uyularak yumurta ileyapılırdı. 4 Yumurtanın ağırlığına "I tuğt" denir 6-7 tuğttan
bir ehramyapılabilir. Bu da tahmini olarak 1 kg gelirdi. Culfaya iplik götüren hanımın
ipliğiyumurta ile tartılır sonra ehram kendisine verilirken aynı tartı sistemiuygulanırdı.

1.1.Ehramın Dokumalar Arasındaki Yeri
Ehram, ayakçaklarla sağlanan hareket ve gücüler yardımıyla açılan çözgüler arasından
mekik atılarak dokunduğu için mekikli dokumalar grubu içinde yer almaktadır.
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Resim 1.1: Yeni ve eski ehram giysisi

Resim 1.2: Ehram dokuma

1.2.Ehramla Ġlgili Terimler


Zincir: Ehramın her kanadının dıĢ kenarından dört parmak içeride dökülür. DıĢ
kenarın dört parmak kadar içerisinde olan zincirin iki yanı çizgili olur ise sulu
zincir, yan çizgileri olmaz ise sadece zincir olarak adlandırılır. Yine zincir
aralarında bağlantı var ise tetikli, ara bağlantıları yok ise tetiksiz zincir denir.



NakıĢ: Ehramın bütününde dokuma sırasında iĢlenen motiflere verilen addır.



Ehram kesme: Ehram dokuma iĢini bitirmektir.



Ehram baĢı: Saçakların bulunduğu alt ve üst kenar uçlarıdır.
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Ehram katlama: BaĢları yapıldıktan sonra ehram, boyunu önce ortadan ikiye,
sonra tekrar ikiye, sonra tekrar ikiye katlanır; yani boyuna üç kez ikiye katlanır.
Buna ehram katlama denir. Katlama iĢi tamamlanan ehram bir yatağın altına
konur. Amaç kat izlerinin oluĢmasını sağlamak ve bu izleri korumaktır.



Gündelik ehram: Ġpliği kalın, nakıĢ kullanılmamıĢ veya basit nakıĢlarla
dokunmuĢ, gündelik olarak kullanılan ehramdır.13,5‟tan daha küçük taraklarda
ve kalın ip kullanılarak dokunur.



Gerlik ehram: BaĢ ehramıda denir. Ġpliği ince, nakıĢlı daha çokta ağır nakıĢlı
olarak dokunan, sadece özel günlerde kullanılan ehramdır.13,5 veya daha
yüksek taraklarda dokunur.



Gelin ehramı: Çoğunlukla beyaz olmak üzere genel olarak açık renk yünden
ağır nakıĢların kullanıldığı ehramdır.



Bohça ehramı: Bir ehram çeĢidi olarak değerlendirilmemelidir. Kız evi
tarafında dokutturulan hediye ehramıdır. Damadın ailesi tarafından olup geline
takı takmıĢ anne, annenin eltileri, babaanne, anneanne, eltiler ve evli görümce
için gelinin ailesi tarafından takıların karĢılığı olarak damadın ailesine
gönderilen bohçaların içerisine konur.

1.3.Saçak Yapımında Kullanılan Malzemeler


Ġğne: Ġki adettir; biri dikiĢ iğnesi, diğeri ise yorgan iğnesidir. DikiĢ iğnesi
yapılan saçakları tutturmada ve dikmede; yorgan iğnesi ise saçakları oluĢturacak
iplikleri ehrama tutturmada kullanılır.



Ġplik: Ġki çeĢit iplik kullanılır; ehramın rengine uygun beyaz, mavi gibi nakıĢa
uygun dikiĢ ipliği, diğeri ise uzatma ipliğinin renginde saçak ipliğidir.



Makas: Zülfenin (saçak boĢluğu) bölünmesi, saçakların düzeltilmesi ve
boylarının eĢitlenmesinde kullanılır.



Kanat: Tezgâhta birbiri ardı sıra, uç uca dokunan iki ehram parçasından her
biri.



Ham Ehram: Dokunması tamamlanmıĢ,
birleĢtirilmemiĢ, saçakları yapılmamıĢ ehram.



Zülfe: Birinci kanadı dokunan ehram ile ikinci kanat arasında çözgü
ipliklerinden oluĢan ve dokumadan bırakılan saçak boĢluğu.



Saçak: Ehramın iki kanadının alt ve üst kısmında gordanın dıĢındaki
dokunmamıĢ ipliklerin adı, püskülcük.



Saçakçı: Saçak yapan kiĢidir.

5
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1.4. Saçak Yapımı
Ġki kanadı dokunan ham ehram, önce zülfesinden makasla kesilerek iki parçaya bölünür, bu parçalar yan yana dikilerek bir bütün hâline getirilir. Ağız sökülür. Ġğne ve iplik kullanılarak saçak yapılır. Ustası tarafından yapılmayınca sadece ehramın çözgü iplikleri kadar
bir püskül oluĢturulur. Oysa püskülün güzel olması için çözgü ipliklerine ek olarak, yine
ehram ipliklerinden oluĢan bir ekleme yapılır.
Önce ehramın üzerindeki üç tane saçak ayrılır, yorgan iğnesine ehram ipliklerinin kalınlığına, inceliğine göre üç, altı iplik yorgan iğnesinden geçirilerek ehramın kendi saçağındaki bu üç tanenin üzerinden ehrama tutturulur. Tutturulan bu saçaklar dikiĢ iğnesi kullanılarak iki kez dolandırılır, üçüncü sefer de oluĢturulan saçağın üstüne sabitlenir, aynı yöntemle
bir sonraki saçağa geçilir. Her iki uçtaki saçaklar bu Ģekilde yapılarak saçak yapma iĢi tamamlanır, yeni oluĢturulan saçaklar ortadan kesilir. Çünkü iplikler saçak boyunda ve iki kat
olmuĢtur; bu saçakların uçları makasla düzeltilir, saçak yapımı tamamlanmıĢ olur.

Resim 1.3: Ehram dokuma saçak yapımı

1.5. Ehramın Yıkanması
Ehramı dokurken kirletmemeye çalıĢmak gerekir. Yıkanan ehram çiriĢten oluĢan kolasını kaybeder ve kullananın üzerinde düzgündurmaz. Eğer yıkamak gerekirse önce soğuk
suda bekletilir sonra sabunlu soğuk su ile iyice yıkanır, durulanır, sıkmadan ipe asılır, suyu
süzüldükten sonra henüz kurumadan iki kiĢi tarafından çırpılır, daha sonra dört kiĢi ehramın
dört köĢesinden tutar, kırıĢıklıkları giderilsin diye iyice gerer, gergin bir vaziyette tekrar ipe
asılarak kurutulur.Çok hafif nemli olarak ütülenir, katlanır ve yatak arasına konur (Ki tekrar
kalıp hâlini alsın.).
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda ehram dokuma için hazırlık yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Yapacağınız iĢlem için atölye ortamı  Aydınlık ortam sağlayınız.
hazırlayınız.
 Temiz düzgün bir atölye ortamı hazırlayınız.
 Ehram dokuma için uygun tezgâhı  Tezgâh seçerken yapacağınız ürüne uygun
belirleyiniz.
olmasına dikkat ediniz.
 Seçimini yaptığınız tezgâhın temizliği ve bakımını yapınız.
 Tezgâhın çalıĢmaya hazır olup olmadığını kontrol ediniz.
 Ehram saçaklarını düzgün bir Ģekilde
kesiniz.

 Tezgâh parçalarının temizliğini yapınız.
 Gerekli parçaların yağlamasını yapınız.
 Tezgâhta çalıĢma için gerekli olan parçaların
eksik olup olmadığını kontrol ediniz.
 Saçak yapımı için gerekli olanmalzemeyi
eksiksiz olarak hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ehram yünden dokunan, nakıĢlı dıĢ giysi, baĢtan ayaklara kadar inen ve gözler
açıkta kalacak Ģekilde el yardımıyla yüze bürüklenen kadın boy örtüsüdür.

2.

( ) Ehram dokuma iplikleri ellebüküldüğü için, incelik ve kalınlıklan büken kiĢiye
göre değiĢmez.

3.

( ) Ehram, ayakçaklarla sağlanan hareket ve gücüler yardımıyla açılan çözgüler arasından mekik atılarak dokunduğu için mekikli dokumalar grubu içinde yer almaz.

4.

( ) NakıĢ ehramın bütününde dokuma sırasında iĢlenen motiflere verilen addır.

5.

( ) Ġğne ve iplik kullanılarak saçak yapılır.

6.

( ) Yıkanan ehram çiriĢten oluĢan kolasını kaybeder ve kullananın üzerinde düzgün
durmaz.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında yünün hazırlanması ve ehram nakıĢlarının tekniğe uygun dökülmesini göreceksiniz.

ARAġTIRMA


Yünün hazırlanmasısırasında hangi iĢlemlerden geçtiğini ehramdokumaya
nasılhazır hâle getirildiğini araĢtırınız.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2.EHRAM DOKUMA AġAMALRI
2.1. Yünün Hazırlanması
Ehram bütün aĢamalarında el emeğine dayanan son derecede zahmetli iĢ ve iĢlemler
bilgi ustalık ve tecrübe gerektiren tamamı doğal bir dokumadır. Ehram koyun kırkımı ile
baĢlayan bir sürecin son biçimidir. Bir ehram için gerekli olan ilk materyal kirli yündür. Yünün kirlilik oranına göre değiĢiklik göstermekle beraber bir ehram için yeterli olan miktar;
yaklaĢık iki-iki buçuk kilodur. Kirli yünün yıkanması için suya ihtiyaç duyulur ve genellikle
derelerde bol su ile yıkanır, yıkanırken de tokaçlarla dövülen yün köpükleninceye kadar iĢleme devam edilir. Yıkanan yün bir süre süzülmeye bırakılır, toplanır, evlere getirilir. Yıkama iĢleminden sonraki çalıĢma mekânları evler veya evlerin önüdür. Eve getirilen yün, çamaĢır serer gibi çamaĢır ipliklerine serilir, kurumaya bırakılır, tam kurumadan hafif nemli
iken alınır, bir hasır veya çadır-günümüzde muĢamba-üzerinde çırpılır.
Yün çırpma esnasında ana rengin dıĢındaki ana renge aykırı yünler ayıklanır, yünün
sabit, tek bir renk kalması sağlanır, yün ditme iĢine geçilir. Çırpılan yün elle tek tek didilerek
birleĢik kısımların birbirinden ayrılması sağlanır. Yün tarama iĢine geçilir.
Didilen yünün bir tutamı iki elle tutulur, diĢleri demir olan yün tarağının taraklarına
takılır, sağ elle sağa sol elle sola çekilir. Ayrılan yünler tekrar birleĢtirilir. ĠĢlem, yün iyice
temizleninceye kepek ve benzeri atıklardan arındırılıp sadece yünden ibaret hâle gelinceye
yün liflerinin aynı yöne gelmesi sağlanıncaya kadar tarama devam eder. Bir ehram için gerekli yün bu Ģekilde taranır ve temizlenmiĢ her bir tutam yün bir sümek olur. Tarama iĢlemi,
yünün eğrilme ve dokuma iĢleminin öncesi olması hasebiyle son derece önemlidir. Yünün
üzerindeki kepek gibi atıklar kalması liflerin aynı yöne getirilememesi eğrilme kalitesini
düĢürür ve ipliklerin ehram tarağının diĢlerine takılıp kopmasına sebep olur.
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2.2. Ġpliklerin Hazırlanması
Taraklanması biten yün, sümekler hâline getirilir. Yünü sümekleme iĢi bittikten sonra
yün eğrilme iĢine baĢlanır. Yün eğrilmek de oldukça zor ve uzun bir süreçtir. Yünün bir ucu
teĢinin üst baĢında, ağırĢağın üzerindeki gere takılır, geri kalan kısmının bir bölümü sümeği
tutacak elin parmaklarına kalan bölümü ise bileğe sarılır. Diğer elle de teĢi bacağa temas
ettirilerek döndürülür.
TeĢi dönmeye baĢlayınca da bir elle yünün alt kısmı, diğer el ile üst kısmı tutulur. Bu
arada dönenteĢi ile birlikte yün inceltilip döndürülerek iplik hâline getirilir. Ġplik hâline getirilen yün teĢiye sarılır. TeĢi dolunca da bir baĢka teĢi ile eğirme devam eder toplam onsekiz
yirmi iki teĢi olunca bir ehram için gerekli iplik tamamlanmıĢ olur.
Yün eğrilen teĢilerin üzerindeki ipler, hemen teĢiden boĢaltılıp kelep hâline getirilmez.
En az bir ikigün bekletilir. Buna „kıvrağını yeme‟ denir. Kıvrağı yedirilmeden teĢilerden
boĢaltılanipler düzgün durmaz, dolayısıyla bu iplerden dokunan ehramın kalitesi düĢer, bozuk durur, düzgün görünmez.
Eğrilen yün, kelepçede kelep hâline getirilir. Toplam on sekiz-yirmi iki kelepolunca
da bu iĢ tamamlanmıĢolur. Yirmi kelepten yapılacak bir ehramın sekiz kelebi uzatmaçözgüiçin, on iki kelebi ise içinin dokunmasıiçin ayrılır.
Uzatma kelepleri çiriĢlenir, eğer bu iĢlem yapılmaz ise yün iplik dayanıklı olmaz çabuk kopar, örülmesi zorlaĢır. ÇiriĢlenen kelepler orta nezükteçıyrıkla açılır, masuralara
sarılır. Toplam on masura olur. Bu on masuranın, beĢi bir tarafına beĢi diğer tarafına olmak
üzere onuda uzatma çağının çivilerine yerleĢtirilir, uzatma kazıklarında uzatılır. Ġpliğin
inceliği ve kullanılacak tarağın ölçüsüne göre çileler hazırlanır. Uzatma cağındaki on masuranın uzatma kazıkları arasındaki her dört turu bir çileyi tamamlar. Bu çilede iki yüz iplik
olur. Bir çile için uzatma çubuklarının arasında, eldeki uzatma cağı ile dört defa etrafında
tur atmak gerekir. Sekiz çile böylece tamamlanır. En üste ise flemenkten kenar uzatılır. Kenar on beĢ çifttir.
ÇiriĢ çabuk kuruyan bir bulamaç olduğu için çabuk kurur. Uzatma kazıklarındaki yün
iplik her iki ucundan bağlanır, uzatma çubuklarından çıkarılır.

2.3. Ehram Dokumaya Hazırlık
Çözgü ipi hazırlama iki kiĢi gerektirir, biri ön,
sımdaki iĢleri yapar.

biri arka veya biri üst diğeri alt kı-

Uzatılıp destelenen çözgü ipliklerinden ikili uzatma kazıkları tarafındaki dağın üstünden aĢılarak selmana sarılır. Üçlü uzatma kazıkları tarafındaki kısım ise üst dehdünün üzerinden, arka dehdünün altından ve orta dehdünün üzerinden geçirilerek tarak yönüne doğru
atılır. Atılan bu çözgü, yün iplikleri ve felemengi gücüde daha önce dokunan ehramdan kesilen ipliklere düğümlenir ve gücüden bir tane(baĢ taraflar iki) olmak kaydıyla önden uzatılır, arkadan çekilir.
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Düğümleme tamamlandıktan sonra iplikler taraktan geçirilmeye baĢlanır. Önce sol taraftan baĢlanarak flemenkiplikleri dörderli olarak tarağın diĢlerinden geçirilir.
Toplam on-on iki tarak diĢi dörtlü flemenk, yani kırk-kırk sekiz iplik taraktan geçirilmiĢ olur.
Soldan sağa doğru iplikler,son sekiz diĢ kalıncaya kadar tarak diĢlerinden çiftler geçirilir.
Son sekiz diĢe, geride kalan otuz iki iplik geçirilerektaraktaki iĢlem tamamlanır. Bu iplikler
uygun sayılarla taraktan geçirildikten sonra uçlarına deste düğüm atılır ki geri gitmesin. Ehram tarağından geçirilen ipliklerin sağ ve sol kenarlarının dörder olması mitinin dokunan
ehramı gergin tutmasını sağlamak içindir.
Bu iĢlemlerden sonra ipliklerin diğer ucu tahsil değneğine bağlanır. Her bir çile tahsil
değneğindeki bir ipe bağlanır. Bütün iplikler değnek üzerindeki bir ipe tahsil edilir. Her iki
baĢtaki çileler bulundukları yerlerdeki çivilere tutturulurki gergin dursun ve kaymasın. Daha
sonra tahsil değneğinin ortasındaki ip oturma tahtasındaki halkaya bağlanarak toparlanır. Bu
iki kiĢiden biri arka dehdündeki, diğeri ise dağdaki iplikleri düzenler. Düzenleme iĢine dağdaki ipliklerle baĢlanır.
Daha önce tarağa bağlanan iplerin arasına selman demiri geçirilir ve selmandaki yuvasına yerleĢtirilir, çivileri takılır. Burada iplik boyları ayarlanır, el demiri çekilerek ipler
gerilir,selman sabitlenir.
Bu iĢlemler bütününün adı; „ düzen almadır‟. Ön taraftaki iĢlemlere;‟ön düzen, arkadaki iĢlemlere de arka düzen alma denir.

2.4.Ehram Dokuma
Dokumaya mekiğin içine masura yerleĢtirilerek baĢlanır. Masuranın ipi alttan çalıĢılacak biçimde mekiğin iplik deliğinden geçirilir ve mekik atılırken masuradan çıkan iplik dokuyacağı tarafta olur.
Sağdaki ayakça arka, soldaki ayakça ön gücüye kaldırılır. Gücü kalkınca oluĢan aralıktan mekik atılarak dokuma baĢlar.
Önce ehramın ağzı tutulur. Mekikteki atkı iplikleri ehramın iplikleridir. Atkı yapıldıktan sonra tüfe tam ortadan tutularak hafifçe çekilir. Bu Ģekilde yaklaĢık iki parmak yani
mititin geniĢliği kadar dokuma yapılır. Bu iĢlem mititin tutturulması için yapılır ve dokuma
iĢlemi yapılıp ehram kesilince bu bölüm tekrar sökülür. Ehram saçağı olarak bırakılır.
Ehramın ağzı tutulduktan sonra mititin önce üstteki kısmı sol tarafa sonra sağ tarafa
yani alt kısmı sağ tarafa takılır. Çıkarılırken de önce üstteki parça yani sol taraf sonra sağ
yani alttaki parça çıkarılır. Mitit takma ve çıkarma bu Ģekilde devam eder.
Asıl dokuma kenar vurulması ile yani flemenk ipliklerinin atkı ipi olarak atılması ile baĢlar.
YaklaĢık olarak mitit geniĢliği kadar flemenk dokunur.
Dokumanın bütününde tüfeyi ortadan tutup çekmek gerekir, aksihâlde bir taraf diğer
tarafa oranla daha farklı bir sıklık oluĢturur. Buna ehramın ağız sürmesi denir. Ağız sürmesi
ehramın kalitesini düĢürür. Böyle bir durumda nakıĢ arasında ağız sürmenin baĢlangıç ve
bitimi mesafesince tekrar mekikle aradokuma yapmak dokurken de tüfenin orta kısmı değil
ağız süren tarafın tersi yönünün çekilmesi gerekir.
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Ağız tutulup kenar vurulduktan sonra gorda dökülmeye baĢlanır. Gordadan sonra da
ehramın iç nakıĢları mekik sağ tarafta iken elle dökülür. Ehramın sol tarafındaki flemenk
boyunca isteğe göre tetikli veya tetiksiz zincir vurulur. Bu sırada nakıĢ mesafelerinin eĢitliğini sağlamak için ölçü kullanılır. Belli bir mesafe dokunduktan sonra mitit çıkarılır, tahsil
değneğinin ipi gevĢetilir, dokunan kısım el demiri döndürülerek selmana sarılır, el demiri
sabitlenir. Sabitleme noktası dört tanedir, hangisi denk gelir ise ona yerleĢtirilir, mitit yeniden takılır, tahsil değneğinin ipi tekrar gerilir. Ehram gücüsünün arkasında kalan kısımlar
ince diĢli el tarağı ile taranarak ipliklerin düzgün biçimde gelmeleri ve urubatın tekrar geri
döndürülmesi sağlanır. Tarama mesafesi yaklaĢık orta dehdüne kadar olan kısımdır. Her
yeterli dokumadan sonra bu iĢlemler tekrar edilir.
Son olarak gordası dökülür, kenar felemengi vurulur, zülfe yani saçak payı bırakılır.
Böylece ehramın bir kenarı tamamlanır. Tamamlanan kısım selmana sarılır, ikinci kanat
içinde ayine önce zülfe saçak payı bırakılır, ehramın ağzı tutulur, sonra flemenk kenar atılır,
gordası nakıĢları ve kenar zincirleri sırasıyla dökülür. ĠĢlemler birinci kanat gibi yapılarak
ikinci kanatta tamamlanır.
Dokunan her iki kanatın da boyunun ve nakıĢ aralıklarının aynı olması gerekir. Çünkü
daha sonra iki kanat yan yana dikilerek otantik bir ehram hâline getirilecektir.
Çözgü iplikleri herhangi bir sebeple kopar ise ki buna kırılma denir, kırılan ipin ucu
bulunur, her iki taraftaki uçların bulunur, bu uçları birbirine bağlama da adına hıĢte denilen
çiriĢli parça iplik kullanılır. Böylece iki uç birbirine düğümlnir, dokumaya devam edilir.

2.5. Ehram NakıĢları
ĠĢleme ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak, çeĢitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığıyla; keçe, deri, dokuma çeĢitlemeleri vb. üzerine yapılan bezemeler
olarak tanımlanmaktadır. Dokumaların iĢlemelerinde gözlenen uygulama biçimleri, iĢlenecek
dokumayı oluĢturan atkı ve çözgü iplikler üzerinde yürütülen iğneler, dokumanın iplikleri
kapatılarak yapılan iğneler, dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler, dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler ve dokumanın ya da dokumların iplikleri bağlanarak yapılan iğneler Ģeklinde sıralanabilir.
Dokumacılık konusunda belirleyici etken olan iklim Ģartları ve ihtiyaçlar, farklı kültürlerde farklı malzemeyle dokumanın yapılmasına neden olmuĢtur. Dokuma alanında kullanılan malzemeler önceleri dallar ve kamıĢlardır. Bunların basit bir biçimde örülmesiyle baĢlayan süreçte, daha sonraki aĢamalarda yün, pamuk, tiftik, ipek, keten ve kenevir gibi bükülebilirliği, yumuĢaklığı daha fazla olan malzemeler kullanılmıĢtır.
NakıĢlar burada dokuma ile ilgili terim olarak kullanılmaktadır. Halk sanatı olana bu renk ve
Ģekiller halk ve divan edebiyatındaki Ģekiller gibidir. Bir tür adı gibi nakıĢ adları ve Ģekilleri
bulunur. Ustalar bilinen bu nakıĢ Ģekillerini dokumanın üzerine elle iĢler.
Ehram nakıĢlarında nakıĢ adlarında farklı isimlendirmelerin baĢladığı görülmektedir.
Bu yeni adlandırma ehramın orjinalliğinin bozulmasında ve içinde sakladığı sırrın kaybolmasına sebep olabilir. Aslında daha önce adı veya Ģekli değiĢtirilen nakıĢ olup olmadığı bilinmiyor.
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Buna örnek olarak ehramındoğuĢ yıllarında gorda adıyla anılanalt üst nakıĢlarını daha
sonra aynalıkutunun ilave edilmesini verebiliriz. Oysa aynalıkutu bir kenar nakıĢlıdır. NakıĢlar orta nakıĢları kenarnakıĢları alt üst nakıĢları saçak üstü nakıĢlar olarak üçe ayrılır.

2.5.1.Orta NakıĢları



Badem çekirdeği hertürlü renge uygulanabilir.
Hanım eli her renge uygulanabilir.

Resim 2.1: Hanımeli












Reyhan dal herrenge uygulanan bir motiftir.
Yıldızın oynaĢı her renge uygulanabilir. Ehram nakıĢlarıiçersinde dökülmesi
enkolay nakıĢtır.
Elma Ģeleği her renge uygulanabilir. Dökülmesi en zor olan nakıĢlardan biridir.
Fakat ençok talep bulan nakıĢta elma Ģeleğidir.
Kellesiz uçankuĢlarıniki çeĢit uçankuĢlar motifi vardır birisi kelleli uçankuĢlar
diğeri ise kellesiz ve ya çengelli uçan kuĢlardır. Kellesiz çengelli uçan kuĢlar
nakıĢ olarak döküldüğü zaman mor ehramda mavi boz ehramda lacivert iplik
kullanılır.
Kelleli uçan kuĢlar motifi daha çokmor renkli ehramlara uygulanır. NakıĢta
kullanılan ipliğinde koyu olması tercih edilir.
Pirinç deni kibrit kutusu mesafesinde aralıklarla dökülür. Hem gündelik hemde
gerilik ehramlarda kullanılır. Güzel bir motif olarak değerlendirilir.
Beli bağsız boyun bağı her renge dökülebilir.
Belibağlı boyunbağınındiğer adı arı dala ters kondudur. Her renge
uygulanabilir.
KuĢgözü içi dolu sandaldaha çok beyaz ehramlarda kullanılır. YaklaĢık kibrit
büyüklüğündeki karelerden oluĢur. Ġki çeĢidi vardır. Eğer kareleriniçin bir nakıĢ
ile doldurulur ise dokunması en zor olan motiflerden birir olur ve adı içi dolu
sandal olur. Ġçi dolu sandalın iç nakıĢlarında pirinç deni veya yıldızın oynaĢı
nakıĢlarından biri dökülür. Ġçi dolu kutularda denmektedir. Diğerbir sandal
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çeĢidide kuĢgözü diye adlandırılır. Kareleri diğer sandal çeĢitlerinde çok daha
küçüktür kuĢgözü dört-alttı sıra beyaz yün ve iki sıra flemenk olarak tezgâha
atılır. Aynı aralıklar dokuma sırasındaki atkılarda da konulur. genelllikle iki
mekikli dokunur.
Üç mercimekler her renge uygulanabilir.
Ceviz kanadı daha çok mor ehramda lacivert nakıĢ kullanılark konulur.

Resim 2.2: Ceviz kanadı







Bayburt gordası kenar nakıĢı olmakla brlikte ehramın yatay yada dikey biçimde
iç nakıĢı olarakta kullanılır.
Elif(dikine)nakıĢ iki yatay bir dikey olarak konulurçizgileri birleĢtirilmemiĢ
bıyık“T” harfini andırır.
Elif (enine)
Çark yıldızı ehram renklerinin hepsine dökülebilir. NakıĢ rengi beyaz ehramda
beyaz olur biçim olarak elma Ģeleğini andırır. Elma Ģeleği nakıĢının
küçültülmüĢü gibidir.
Hanımgöbeği her renk ehrama dökülebilir. YıldızınoynaĢı nakıĢına benzer.
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Resim 2.3: Hanım göbeği



Üç eltiler daha çok gündelik ehramlarda kullanılır. Sütlü kahve boz veya mor
renkli yünlerden biri çözgü ipi olarak uzatılır dolayısıyla çözgü ipi tekrenk olur.
Dokuma esnasında çift mekik kullanılır. Herbir mekikteayrı renkte atkı iplik
kullanılır. Mekiklerden birinde mesela gülü rengi diğerinde beyaz ve ya lacivert
boyalı iplikler sıra ile bir güli rengi mekik bir diğer mekik atılır. Ayrıca nakıĢ
kullanılmaz üç ayrı renk bir armoni oluĢturur.

Resim 2.4: Antikalar


Antikalar ehramın her rengine dökülebilir. Dört–sekiz çizgiden oluĢur. Çizgiler
yuvarlakalar meydana getirir. Bacak boyları birbirinden farklıdır. Bu nakıĢın ġanlıurfa‟daki
adı kepenektir.

Çift kartlarbir bileğe bağlı beĢer parmaklı iki eli andırır her renk ehramda
dökülebilir.

Perçem tarağı
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Resim 2.5: Perçem tarağı



AkĢam güneĢi çözgü uzatma rengi kırmızı atkı rengi yeĢildir. Ayrıca nakıĢ
dökülmez.

Resim 2.6: Elmas küpeler




Elmas küpeler ehramın bütün renklerine dökülür nakıĢ rengi güli rengi ve ya
yeĢildir.
Arı dala ters kondu

2.5.2.Zincirler (Kenar NakıĢları)


Zincirler ehramın kenar nakıĢlarıdır. Diğer bir ifade ile bu nakıĢlar kenar
bordürleridir.
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Resim 2.7: Aynalı kutu


Aynalı kutu, esas itibariyle kenar nakıĢıdır.
Son yıllarda oldukça iĢlek bir kullanım kazanmıĢtır. Ehramın hemen saçak üstüne yanialt üst
kenarlara hem boyun hemde orta motifi olarak kullanılır. Ehramaorta nakıĢı olarak kullanıldığında dokunması enzor ve en uzun sürede dokunannakıĢ olur. Bir ustanın böyle bir ehram
dokumayı tamamlayabilmesi için üç ay civarında süre gerekir.


PaĢa merdiveni

Resim 2.8: PaĢa merdiveni
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Tetiksiz zincir

Resim 2.9: Tetiksiz zincir



Çift zincir

Resim 2.10: Çift zincir







Tetikli zincir
Tek zincir
Tetikli aynalı kutu
Çift tetikli zincir
Mercimekli zincir
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Resim 2.11: Tetikli zincir

2.5.3.Saçak Üstü NakıĢları
Saçak üstü bordürü olan bu nakıĢlar genel olarak gorda diye ifade edilir. Üç ayrı gorda
türü vardır. Gorda dıĢında kullanılan sonraki yıllarda bu kısımda kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Saçak üstü nakıĢları üç tanesinden biri, Bayburt gordası diğeri Erzurum gordası bir diğeride
çiftlik gordasıdır.

Resim 2.12: Çiftlik gordası

Bayburt gordasının yarım hâli saat gordası adıyla da dökülür. Son yıllarda bukısımda
kullanılan bir diğer nakıĢta aynalı kutudur.
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Kenar çizgileri olursa sulukenar çizgileri olmaz ise susuz temel nakıĢları birbirine bağlayan bağlantı nakıĢlarındaki çizgile yoğun ise tetikli bağlantılar sadece bir veya birkaç sıradan ibaret ise tetiksiz diye adlandırılır.

Resim 2.13: Bayburt gordası

2.6.NakıĢların Dökülmesi
Ehramın kenar flemenklerininyaklaĢık dört parmak sonrasında nakıĢ dökmeye baĢlanır. NakıĢ dökmek dikkat ve ustalık gerektirir. Ehram iki kanat (en) olarak dokunduğu için
birleĢtirildiğinde nakıĢların hem enine hem boyuna bir birine denk gelmesi bütünlük göstermesi gerekir. Eğer nakıĢlar bir birine denk gelmez ise ehram makbul kabul edilmez acemi iĢi
sayılır. Usta ehramcılar bütünlüğü sağlamak için ölçü kullanırlar nakıĢlar ustadan ustaya
küçük farklılıklar göstermekle beraber enine ve boyuna yaklaĢık dört parmak aralıklarla dökülür. Ölçüde yaklaĢık dört parmak uzunlukta olur ve ölçü olarak genellikle bir çıta parçası
ile kürdandan daha geniĢçe ve uzunca bir baĢka çıta parçası kullanılır. Buölçü araçları nakıĢların yatay ve dikey aralıklarını standart hâle getirir.

2.7.NakıĢlarda Kullanılan Renkler
Gülü rengi, ehramda kullanılan iplik kırmızıya boyanarak gülü (gül) rengi elde edilir.
Daha çok beyaz ve mor ehramların nakıĢkarında kullanılır.


Beyaz, daha çokbeyaz ve mor ehramların nakıĢlarında kullanılır.



YeĢil, daha çok elmas küpeler gibi motiflerde kullanılır.



Lacivert, uçankuĢlar ceviz kanadı nakıĢ olarak eğer boz ehrama dökülecekse
lacivert kullanılır.



Mavi, uçan kuĢlar nakıĢı mor ehrama dökülecekse mavi kullanılır.
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Al-yeĢil, ikisi birlikte akĢam güneĢi nakıĢlı ehramların rengidir. Gülirengi, mor,
beyaz(gibi) üçü birlikte üç eltiler nakıĢının rengidir.

2.8. NakıĢların ĠĢlenmesi ÇeĢitleri
Ehramın dokuması yapılırken, müĢterinin isteğine göre seçtiği nakıĢı dokunmaktadır.
Ehramın nakıĢlanmasında dokuyucu 1/1 bezayağı dokumayı sürdürürken önceden renkleri
ayarlanarak, ipler her taraktan sonra nakıĢın Ģekline göre sayılmaktadır. Dokuyucu elleriyle
bu ipleri uzatmaların arasından geçirmektedir. Birinci sıradaki nakıĢ bölümü
tamamlanıncaayakça ile gücü kaldırılıp ağız açılmakta ve bir sıra içine dokuma ipi mekikle
geçirilmektedir.
Tarak yardımı ile elle yerleĢtirilen nakıĢ ipleri ve içine dokuma (atkı )
ipisıkıĢtırılmaktadır. Ġkinci ve diğer sıralarda nakıĢ ipleri sırasıyla yerleĢtirilip
nakıĢtamamlanmaktadır. Erzurum ve Bayburt'ta kullanılan ehramlarda nakıĢ
farklılıklarıolmamakla birlikte aynı Ģekilde isimlendirilmektedir. En yaygın
kullanılannakıĢlar aĢağı doğru sırasıyla Ģu Ģekildedir;
Saat kordonu, pirinç deni, kiĢmiĢ (hammeli), reyhan dalı, ceviz kanadı, antika, uçan
kuĢ, elma Ģeleği, yıldızın oynayıĢı, çark yıldızı, elmas küpe, mercimek, arı dala kondu, ceylan boynuzu, narçiçeği, mum desteği, saç örgüsü, hurma, düz sıra, tavan örneği vs.


Saat kordonu: Bu nakıĢ, piyasada en çok tutulanlardandır.Dekoratifolarak
ehram üzerinde en iyi duran ve en dolgun olanıdır. Saat kordonu, birbirini
tamamlayan bir nakıĢ olduğu için bazen haĢiye olarak dakullanılmaktadır. Ama
daha çok ehram içinde kullanılmaktadır. Saatkordonunda, 32 tane sırada nakıĢ
tamamlanılmaktadır. Bunayörede "çiçek" denilmektedir. Çiçeği takip eden
kollar 20 tanedir. Sonra herkoldan yeniden çiçek açılmaktadır



Pirinç deni: Pirinç deni, adından da anlaĢıldığı gibi pirinç tanesi gibi yüzey
üzerineserpiĢtirilıniĢtir. Yöre halkı pirinç tanesini "pirinç denesi", "pirinç
deni"Ģeklinde kendi ağzıyla değiĢtirmiĢtir.Tekli pirinç deni, çiftlipirinç
deniĢeklinde çeĢitleri vardır. Tekli pirinç deninin üç konusu olduğu gibi dört
kollusu da vardır.Altı tanebir ip gerilmekte ve araya iki tel atılmaktadır. ġekile
göre üç ve dört defatekrarlanmaktadır. ġekil böylece devam ettirilmektedir.
Pirinçdeni gibi taneliĢekillerde aradaki mesafe ya göz karanyla yapılmakta, ya
da standart bir ölçüaleti alınıp yapılmaktadır.



KiĢniĢ çöpi (hanımeli):KiĢniĢ otuna (aĢ otu, üzüm kurusu) benzediği için bu
isimverilmiĢtir. KiĢmiĢçöpi, bir kaide üzerine oturtulmuĢ, yanlardan çıkmalı,
dörtkoldan oluĢmaktadır. Kendisi ile beĢ kolludur. Sanki beĢ kollu
birĢamdandır. Ayrıca " Hanuneli " denmesinin sebebi ise; beĢ parmağı
hatırlatır,çıkıntılarının olmasıdır. Pirinçdeni gibi taneli olduğu için, yüzeye
serpiĢtirilmiĢtir. Ölçümüaynı Ģekilde yapılmaktadır.



Reyhan dalı: Reyhan dalı da çokça tutulan nakıĢlardandır. Adından da
anlaĢıldığıgibi bir dal üzerinden üç tane yaprak veya reyhan bitkisi çıkmaktadır.

21

Ya dabir dal üzerinden üç tane pirinç deni çıkmaktadır, Ģeklinde tabir de
edilebilir.Reyhan dalı taneli olduğu için diğerleri gibi yüzeyeserpiĢtirilmektedir.


Ceviz kanadı: Cevizkanadı, bir orta bölünün dört tarafındançıkan üç
kolunoluĢturduğu, çokça kullanılan nakıĢlardandır. Ceviz kanadı ismini,
kırılmıĢceviz tanesinin içindeki iç cevizin Ģeklinden almaktadır. Dikkat edilirse
aynenceviz içine benzemektedir.



Uçan kuĢ: UçankuĢ nakıĢı, havalanmıĢ bir uçağı ya da bir kuĢuhatırlatmaktadır.
Bu yüzden olsa gerek bu ismi almıĢtır. Ana gövde üzerine oturtulmuĢüçgen bir
baĢ, baĢın yanından çıkankarĢılıklı pirinçdeninakıĢından kanatlar ve gövdenin
arkasında karĢılıklıçıkmıĢ pirinçdeninakıĢından kuyruk yer almaktadır.



Elma Ģeleği: ElmaĢeleği, ortadan yarılmıĢ bir elmanın görüntüsündedir.
ġelekyüz, alın gibi manalara gelmektedir. Buradaki manası elmanın yenrniĢ
hâlidir.



Yıldızın oynayıĢı: Yıldızın oynayıĢı, adından da anlaĢıldığı gibi bir
yıldızıandırmaktadır. Bir merkezden çıkan 8 kollu yıldız nakıĢı, çizgisel
hâldeyer almaktadır.



Çark yıldızı: ÇarkYıldızı nakıĢı ile yıldızın oynayıĢı nakıĢı birbirlerinin
hemenhemen aynısıdır. Çark yıldızı nakıĢında, yıldızın oynayıĢı nakıĢının
uçlarınadönence oluĢturan, aynı yönlerde çizgi filamalar yer almaktadır.



Elmas küpe: KiĢmiĢ çöpi nakıĢındaki gibi, uzun bir çizginin uçlarından çıkan
iki kola sahiptir. Alt üstlü olmak üzere Ģekillendirilmekte,bu hâli ise üçlü
Ģamdana benzemektedir. Uzun çizginin ortasından çıkan, karĢılıklı iki tarafta iki
pirinçdeni nakıĢı yer almaktadır



Mercimek: mercimek nakıĢı, mercimek taneleri gibi yuvarlak bir Ģekildir.
Üçtane yuvarlak tanenin yan yana gelmesiyle oluĢmaktadır. Her bir
taneninortasından yatay çizgi geçmektedir.



Arı dala kondu: Arı dala kondu nakıĢı bir kelebeğe, bir arıya ya da herhangi
biruçan böceğin Ģekline benzemektedir.Arı dala kondu nakıĢının ortasında bir
çubuk, iki ucundabirbirine ters ikili pirinçdeni nakıĢı yer almaktadır. Çubuğun
ortasından dörttarafa doğru geliĢen, dört kollu pirinçdeni nakıĢı açılmaktadır.



Ceylan boynuzu: Ceylan boynuzu nakıĢı, adından da anlaĢıldığı gibi ceylan
boynuzunabenzemektedir. Bir kaide üzerinde etrafa yayılmıĢ kollar, ceylan
boynuzugibidir. Ceylanboynuzu nakıĢı, bir çizgi üzerinde oturtulmuĢtur.
KareĢeklindeki gövde, baĢ aĢağı gelecek Ģekilde bir ucuna oturtulmuĢtur.
Geriyekalan sağ ve sol taraftakiuçlarında büyük "E" harfi Ģeklinde eĢit üç
kolluçıkıntılar yer almaktadır. Tepede ise, iki tarafa bakan "E" Ģeklinde kollar,
Altçizgide kompozisyonu tamamlayan "E" harfi yer almaktadır. Aynca karenin
ortasını tamamlayan bir "E" harfi de burada bulunmaktadır. Ceylan boynuzu
nakıĢı yüzey üzerinde müstakil olarak yer aldığı gibi, haĢiye olarak da
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kullanılmaktadır. Zor bir nakıĢ olduğu için ehramdokuyucudan fazla
yapmamaktadır. Narçiçeği, mum desteği, saç örgüsü, burma gibi nakıĢlar
fazlakullanılmadığı için gitgide unutulmuĢtur. Bu yüzden ehram dokuyucular
bunakıĢların sadece isimlerini bilmektedirler.


Düz sıra bağlama: Artık fazla kullanılmayan düz sıra nakıĢını Yakutiye
Medresesi‟ndesergilenen ehram tezgâhı üzerinde bulduk. Düz sıra bağlama
nakıĢı, düz sıra hâlinde sıralanmıĢ ince dokuma veuzatmalardan oluĢmaktadır.
Bir tek hatta beĢ sıra içine dokuma (atkı)kullanılmıĢtır. Belli aralıklarla bu sıra
takip edilmiĢtir. Aynca aynı nakıĢ içinedokumalara ters olarak, uzatma Ģeklinde
düz sıra konularak haĢiye görevinialmıĢtır. Bu nakıĢ daha çok beyaz renk
dokuma üzerine, beyaz renkte düz sıraile nakıĢlanmıĢtır.



Tavan örneği: Tavan örneği, eskiden köylerde iplerin boyanmasıyla
yapılan,diğerlerinden çok farklı bir dokuma çeĢididir. Daha çok yeĢil, kırmızı ve
yünün doğal hâlindeki renkler kullanılmaktadır. Günümüzde bu
dokumaehramcılar tarafından kullanılmamaktadır.BoyanmıĢ renkli ipler,
uzatılan ipleri arasına yerleĢtirilmektedir. Ġçinedokuma ipleri, farklı renkte
masuralara sarılarak mekikle geçirilir. Ortaya çıkan dokuma günümüzde tekstil
fabrikalarında "ekose" tabir edilen motifin aynısıdır tavan örneği dokuması,
dokumanın içinde kullanıldığı gibi, haĢiyeve mendil kenar olarak da
kullanılmıĢtır.



Aynalı kutu (peten):Aynalı kutu nakıĢı, ehramın haĢiye bölümünde ve iç
yüzeyindekullanılmaktadır. Yaygın olarak haĢiye olarak kullanılmaktadır. Bu
nakıĢdaha çok Bayburt'ta kullanılmaktadır. Bu yörede "peten" adı da
verilmektedir.Aynalı kutu nakıĢı, dört sıralı dört basamağın karĢılıklı
kareoluĢturması ile tamamlanmaktadır. Ortasında "+" Ģeklini andıran ikili
nakıĢlakompozisyon doldurulmuĢtur. Aynalı kutu nakıĢı istenirse diğer
haĢiyelerdeolduğu gibi hat olarak da kullanılabilmektedir.

2.9. Ehramla Farklı ÇalıĢmalar
BaĢa örtülen ehram, bugün perde yatak, karyola örtüsü olarak kullanılmaktadır.
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Resim 2.14.Ehramdokumasehpa örtüsüResim 2.15: Ehramdokuma kare örtü

Resim 2.16:Ehram dokuma kare örtüResim 2.17:Ehram dokuma kare örtü

2.9.1. Ehramdan YapılmıĢ Çantalar

Resim 2.18:Ehram dokuma çanta

Resim 2.19:Ehram dokuma çanta

Resim 2.20:Ehram dokuma çanta

Resim 2.21:Ehram dokuma çanta
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2.9.2. Ehramdan YapılmıĢ Keseler

Resim 2.22:Ehram dokumakeseler

Resim 2.23:Ehram dokuma keseler
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Resim 2.24:Ehram dokuma keseler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak ehram dokuma tekniği ile dokuma yaparak süslemesini yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 ÇalıĢmalar için aydınlık ve temiz bir  ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız, önlüğüortam ve gerekli malzemelerinizi hazırlanüzü giyiniz.
yınız.
 Yapacağınız iĢi ve kullanacağınız malzemeyi göz önünde bulundurunuz.
 Makas, iplik, tezgâh, levent, metre, mekik ve büyük masa hazırlayınız.

 Yapacağınız ürünün boyutlarını tespit  Yapacağınız ürün 50 x 100 cm ölçülerinediniz.
de ayarlayınız.
 Çözgü ipi seçimi yapınız.












 Çözgü ipi olabilecek nitelikte iplik cinsini tercih ediniz.
 Esnek olmayan ve çift bükümlü seçiniz.

Çözgü boyu hesabı yapınız.
 Ürüne göre çözgü boyu hesabı yapılmalıdır.
 Saçak payını ilave etmeyi unutmayınız.
 Fire payını hesaplayınız.

Çözgü ipliğini hazırlayınız.
 Masa kenarı ya da çözgü aletini kullanınız.
Tezgâhın bölümlerini inceleyiniz.
 Levent, çerçeve ve gücü, tarak ve mekiği
inceleyiniz. Yaptığı iĢleri kavrayınız.

Dokumaya baĢlamadan önce tezgâhın  Tezgâhın tüm parçalarını inceleyiniz.
bakım ve onarımını yapınız.
 Kırık parçaları tamir ediniz.
 Eksik parçaları temin ediniz.

Dokuma üzerine uygulayacağınız nakıĢ  Uygulayacağınız
nakıĢdesenini
Ģeklini seçiniz.
öncedenbelirleyip iplik seçimini yapınız.
Zamanı iyi kullanınız.
 Çok yavaĢ olmak zaman kaybına neden
olduğu gibi, çok hızlı yapmak iĢlem hatasına neden olabileceğinden dikkatli çalıĢınız.
OluĢabilecek hataları tespit edip düzelti-  Çözgü ipi kesiminde ve geçirmede çıkaniz.
cak hataları tespit ediniz ve düzeltmeler
yapınız.


27

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ehram bütün aĢamalarında el emeğine dayanan son derecede zahmetli iĢ ve iĢlemler bilgi ustalık ve tecrübe gerektiren tamamı yapay olan bir dokumadır.

2.

( ) Bir ehram için gerekli olan ilk materyal kirli yündür.

3.

( ) Yün çırpma esnasında ana rengin dıĢındaki ana renge aykırı yünler ayıklanır, yünün sabit, tek bir renk kalması sağlanır.

4.

( ) Taraklanması biten yün, sümekler hâline getirilmez.

5.

( ) Eğrilen yün, kelepçede kelep hâline getirilir.

6.

( ) Çözgü ipi hazırlama tek kiĢi yeterlidir.

7.

( ) Dokumaya mekiğin içine masura yerleĢtirilerek baĢlanır.

8.

( ) ĠĢleme ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak çeĢitli iğneler ve
uygulama biçimleri aracılığıyla keçe, deri, dokuma çeĢitlemeleri vb. üzerine yapılan
bezemeler olarak tanımlanmaktadır.

9.

( ) Bayburt gordası kenar nakıĢı olmakla birlikte ehramın yatay ya da dikey biçimde
iç nakıĢı olarak ta kullanılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ehram dokumacılığında kullanılan ipler (teller) in büküm iĢlemi(eğirme) herhangi
bir makine kullanılmadan yapılmaz.

2.

( ) Ehram, ayakçaklarla sağlanan hareket ve gücüler yardımıyla açılan çözgüler arasından mekik atılarak dokunduğu için mekikli dokumalar grubu içinde yer almaktadır.

3.

( )Bohça ehramıkızevi tarafında dokutturulan hediye ehramıdır.

4.

( )Ham ehram dokunması tamamlanmıĢ fakat henüz iki kanadı birleĢtirilmemiĢ, saçakları yapılmıĢ ehramdır.

5.

( )Ġki kanadı dokunan ham ehram, önce zülfesinden makasla kesilerek iki parçaya
bölünür, bu parçalar yan yana dikilerek bir bütün hâline getirilir.

6.

( )Çırpılan yün elle tek tek didilerek birleĢik kısımların birbirinden ayrılması sağlanır.

7.

( )Yünü sümekleme iĢi bittikten sonra yün eğrilme iĢi yapılmaz.

8.

( )Uzatma kelepleri çiriĢlenir,

9.

( )Masuranın ipi alttan çalıĢılacak biçimde mekiğin iplik deliğinden geçirilir ve mekik atılırken masuradan çıkan iplik dokuyacağı tarafta olur.

10.

( )Ehramın ağzı tutulduktan sonra mititin önce üstteki kısmı sağ tarafa sonra sol tarafa yani alt kısmı sağ tarafa takılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3

YanlıĢ

4

Doğru

5

Doğru

6

Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

YanlıĢ

2

Doğru

3

Doğru

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

YanlıĢ

7

Doğru

8

Doğru

9

Doğru

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1

YanlıĢ

2

Doğru

3

Doğru

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

Doğru

7

YanlıĢ

8

Doğru

9

Doğru

10

YanlıĢ

10

Doğru
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